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O�S KRAG KOM VA� GOD. 

“Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek; die 

krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie”                  

“Lees 2 Korintiërs 4:7 - 15 

Wanneer God jou vir ’n besondere taak roep, bewys Hy daarmee sy ver-

troue in jou, selfs al betwyfel jy jou eie vermoëns om te doen wat Hy 

van jou verlang en selfs al maak jy allerlei verskonings oor waarom God 

jou nie behoort te roep nie. God sien die potensiaal in jou persoonlik-

heid raak, selfs al sê jy vir Hom dat die taak waartoe Hy jou geroep het, 

vêr bo jou vermoë is. En terwyl jy al die verskonings voor God neerlê, 

probeer jy jouself ook oortuig dat jy nie geskik is vir die taak wat God 

aan jou gegee het nie. 

Wanneer God vir jou ’n deur oopgemaak het na ’n spesifieke diensge-

leentheid kan jy een van twee dinge doen: geheel en al oorweldig word 

deur ’n gevoel van onwaardigheid en dan vir God sê dat Hy ’n fout ge-

maak het om jou tot so ’n taak te roep. Aan die ander kant kan jy die 

grootheid van die taak in ooreenstemming bring met die grootheid van 

God. En op grond van sy beloftes kan jy verseker wees dat omdat Hy 

jou geroep het, Hy jou ook vir die taak sal toerus. God roep nie alleen 

die bekwames nie, Hy bekwaam ook die wat Hy roep. 

Die belangrikste element van diens aan God is nie intellektuele briljant-

heid of selfs ondervinding nie. Die belangrikste element is getrouheid, 

wat jou in staat stel om ’n gewillige instrument in God se hand te wees. 

Wanneer jy eers erken dat die bekwaamheid om jou roeping te vervul 

nie in jouself lê nie maar van God kom, sal Hy deur jou werk op ’n ma-

nier wat jou onlosmaaklik aan Hom verbind. 

 

Gebed: Here, vul my met U Gees sodat ek die taak waartoe u my roep 

met geloof en getrouheid sal uitvoer.    AME� 

Bron: Solly Ozrovech 
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         SAWA EREKODE 
 

Hiermee verbind ek myself en my gesin tot die Grondwet, 

asook die Riglyne en Gedragskode van die Suid-Afrikaanse Woonwa 

Assosiasie. 

Verder verbind ek myself  tot die volgende: 

1. Ek sal strewe om die Christelike grondslag van SAWA 

te bewaar en uit te lewe. 

2. Ek sal SAWA dien sover ek kan en alles in my vermoë doen om 

ons assosiasie uit te brei. 

3. Ek sal ons geliefde land se natuurskoon en sy fauna en flora 

beskerm en bewaar. 

4. Ek sal poog om alle openbare geriewe en fasiliteite tot my beskik-

king so te benut dat ander gaste dit sonder ongerief kan gebruik. 

5. Ek sal poog om in alle opsigte hoflik te wees, beleefd op te tree en 

bedagsaam te handel teenoor alle padgebruikers. 

6. Ek sal daarop let om nie deur my gedrag die eer van SAWA te 

skend nie, maar sal poog om die agting van almal met wie ons in 

aanraking kom af te dwing. 

 

SAWA EREKODE I  JEUGTAAL 
1. Ek sal my bes probeer om Christelik op te tree teenoor al my maats. 

2. Ek sal help waar ek kan en vir ander maats vertel van SAWA. 

3. Ek sal nie bome en plante verniel of afpluk nie en die diere en voëls 

beskerm en bewaar. 

4. Ek sal nie in die toilette speel of mors nie, want ander wil dit ook 

graag gebruik. 

5. Ek sal met my SAWA maats vriendelik wees en nie met hulle 

baklei nie. 

6. Ek sal nie lelike dinge doen sodat ander mense sê SAWA kinders is 

stout nie. 
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EEELANDSRANDLANDSRANDLANDSRAND   KKKAMPEAMPEAMPE   201020102010   

Datum 

 

23—24 Januarie 

Kampe 

 

Kareekloof 

Kampkommandante 

 

Swannie en Denise 

   27-28 Februarie Koppisol Gebied 

20-21-22 Maart Malonjeni  

2-3-4-5 April Potch Dam Elandsrand 

22-23 Mei Monateng  

26-27 Junie Mutango  

24-25 Julie Omaramba  

21-22 Augustus Koppisol Bestuur (AJV) 

24-25-26       

September 
Kaia Manzi  

22-24 Oktober Verrassings Kamp  

27-28 November Kareekloof Jeug 
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Die kampkommandante was Deon, 
Sherne, Charmaine en Hennie en 
hulle het ons omtrent besig gehou 
die naweek. 

Ons het  by Kareekloof gekamp en 
soos gewoonlik reën dit mos altyd 
as jy daar kamp. Die reën het ons 
darem net Vrydag aand gepla en 
die res van die naweek kon ons 
lekker kamp. 

November is mos ons jeug en 
kersboom kamp en is die 
kinders lekker besig gehou met 
glybane en springkastele, al 
was die weer nie lekker nie het 
dit nie die kinders verhinder 
om steeds pret te hê  nie. 

Nou ja, nie net die kinders kan 
pret hê tydens die jeug naweek 
nie, die kampkommandante het vir 
ons ‘n heerlike boeresport gereël 
die Saterdag middag en almal het 
deelgeneem aan die pret. Jannie, 
Lorraine, Nico, Alet en Willie het 
omtrent naar gelyk nadat hulle die 
appels moet uit meet eet. 
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Die kinders is darem nie vergeet tydens die boeresport nie en het hulle 
nadat die grootgmense klaar was omtrent in die meel gebaljaar. 

En toe breek die groot oomblik aan 
dat Kersvader sy opwagting moes 
maak, die kinders het in spanning ge-
wag, maar het darem elkeen ‘’n groot 
lekkergoed pakkie gekry om aan te 
smul terwyl hulle wag. 

Sondag oggend was daar darem ‘n geskenkie vir elke kind vir sy deel-
name tydens die naweek se verrigtinge. 

Die kampkommandante het dan ook vir 
elke wenspan ‘’n mooi geskenkie oor-
handig, asook vir die beste kershoed 

Alet Meyer 
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TERUGVOERI�G VA�AF DAGBESTUUR TY-

DE�S HUL LAASTE VERGADERI�G. 

Lede aangeleentheid. 

Ledelyste word gereeld deur die kantoor versprei en streke word versoek 

om seker te maak dat lede se persoonlike besonderhede, kontak nommers 

en e-pos adresse korrek is. Dit gebeur dat pos wat aan lede versend word 

deur die poskantoor terug gestuur word wat veroorsaak dat lede nie die 

nuutste jaar program, sawanante en hulle lede kaarte ontvang nie. Lede 

verander ook hulle bank besonderhede sonder om die kantoor in kennis te 

stel en vandaar dat onbetaalde debietorders gedoen word. 

Misbruik van drank. 

Bekommernis is uitgespreek oor die neiging van sommige lede om met 

glase of bottels drank in die oorde rond te loop. Selfs leë drankbottels wat 

neergegooi of vol bottels wat openlik op tafels buite die woonwa of tent 

uitgestal word, is onaanvaarbaar. Niemand word verbied om tydens ‘’n 

saamtrek iets te nuttig nie. Dit openlike misbruik van drank en die moont-

like wangedrag as gevolg daarvan in die teenwoordigheid van veral 

kinders, moet ontmoedig word . Hou matigheid te alle tye voor oë. 

Gedrag van lede. 

Dit het ongelukkig nodig geword dat ek u moet meedeel dat daar sekere 

van ons lede is wat hulle skuldig maak aan drankmisbruik en vuil taal. 

Hierdie individue is ‘’n verleentheid vir hulle self en vir SAWA. Ek gee 

dus hiermee opdrag aan streek en gebiedsvoorsitters om streng teen 

diegene op te tree en hulle uit ons organisasie te bestuur indien nodig. 

Hierdie probleme lei tot die nie bywoning van boekevat en eredienste en 

kan nie lange geduld word nie . Hierdie reëling is nie onderhandelbaar 

nie en u samewerking word waardeer. 

 

Die bostaande skrywe is gerig direk vanaf Dagbestuur en Oosrandia 

gebied. Elandsrand bestuur ondersteun wel hierdie sienings en doen ’n 

beroep aan lede op daarop te let. 
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Liewe Agie en Sawie. 

Agie wanneer het jy vir Sawie gekry? Dit doen my goed net om na Agie te 

kyk, hou so aan. 

Agie jy vra oor die AJV 2010. Ons, dis nou Braam en myself het die idee van 

verlede jaar van net ’n braai baie geniet. Dit gee die bestuur ook kans om te 

ontspan na hulle die heel jaar baie hard gewerk het. So kan almal sommer 

net lekker saam kuier en dit geniet. 

Ek heb geseg. 

Groetnis, Nellie Human. 

 UWE LEDEGELD VIR 2010 

Vanaf die penningmeester. Graag wil ek net die volgende inligting aan julle deurgee. 

Tydens die laaste kongres is die lede gelde verhoog na R205-00 per jaar.  Indien jy per 

debietorder betaal is daar ’n R10-00 korting. 

Die aansluitings fooi vir nuwe lede beloop R150-00 plus jou eerste jaar se ledegeld. 

Hierdie gelde is betaalbaar vanaf 1 Desember 2009. Lede 60 jaar en ouer betaal      

R195-00. 

Ek wil ’n beroep doen op lede om asseblief na te gaan wanneer jou ledegeld betaalbaar 

is. Jy kan my enige tyd skakel in die verband. Ek sal vir jou ’n epos stuur indien jou 

ledegeld agterstallig is. Moet asseblief nie vir my kwaad wees nie, maar ons moet ons 

verpligtinge by hoofkantoor nakom. 

Ondersoek miskien die moontlikheid om dit per debietorder te laat afgaan. 

Vriendelike SAWA groete, Jannie Meyer.  Sel no: 082 462 7615 

Agie en Sawie vra? 

 

1.Wat moet ons met die vol-
gende AJV geleentheid doen, 
tema, ete ens?  

2.Wil julle hê die kampkommandante moet akti-
witeite reël tydens kampe? 



Landie se kinder 

hoekie 
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.ick en 

Marie Wol-

marans se 

kleinseun 

Madden is 

gebore op 

09/09/2009. 

 

 

 

 

 

Benodighede:  
60 cm x 20 cm donkerblou vilt 
20 cm x 20 cm rooi vilt 
10 cm x 20 cm room vilt 
5 cm x 5 cm wit vilt  
5 cm x 5 cm pienk vilt  
Rooi, blou en groen borduurgare 
Stopsel 
2 x plastiekoë 
10 cm lint 
Algemene naaldwerk benodighede 
Papier, potlood en papierskêr 
Veeldoelige gom  
 

Metode: 
1 Kopieer die boekwurm patroon op papier en knip uit. 
2 Lyf: Plaas die lyf pante op mekaar en werk met ryg 
stekies vas. Los die sykante van die boonste segment 
oop. Werk die twee sirkels op mekaar vas, maar laat 
bo-en onderkant van sirkel oop. Stop met stopsel. 
Plaas die onderkant van die lyf in die sirkel en werk 
vas. Maak seker die sirkel is heeltemal toe gewerk. 
 
3 Bene: Plaas vier stelle voete twee-twee op mekaar 
en werk aan mekaar vas, maar los die bokant van die 
voete en die voetsool opening oop. Werk die voetsool 
aan elke voet vas. Stop op. Plaas die bokante van die 
voete in die onderste sirkel en werk die sirkel toe. 
Plaas die ander twee voete in die boonste segment en 
werk segment toe. Gebruik groen borduurgare om 
skoenveters op die voete te werk. 
 
4 Kop: Werk die twee pienk sirkels met onsigbare 
steke aan die gesig vas om twee wange te vorm en 
stop die wange effens met stopsel op. Werk die twee 
wit sirkels op die kop vas en plak die plastiek oë op. 
Borduur mond. Plaas die twee kop pante op mekaar en 
werk vas, maar los n nek opening. Stop die kop op en 
sluit die opening met leersteek. Werk die kop aan die 
boonste segment van die lyf vas.  
 
Knip die volgende patroon dele uit die vilt: 
2 x lyf uit donkerblou vilt, 2 x kop uit donkerblou 
vilt, 2 x sirkels uit donkerblou vilt, 8 x voete uit rooi 
vilt, 4 x voetsole uit room vilt, 2 x sirkels uit pienk 
vilt, 2 x sirkels uit wit vilt. 

Boekwurm  
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TEMA: “SOCCER WORLD CUP 2010” 

..... Uiteindelik, en toe begin ons kamp naweek! 

Soos die tema aandui het ons dit goedgedink om die ener-

gieke tema te gebruik om af te skop met die jaar wat voorlê 

wat ook energie vol gaan wees. 

Soos gebruiklik het ons Vrydag in die natuurskone kloof van 

Kareekloof bymekaar gekom om die natuur en die wondere 

van ons Skepper te bewonder en te beleef in dit wat Hy vir 

ons gegee het. ‘n Verwelkoming met melkterte en “vloeibare 

melktertjies” vir diegene wat dors in plaas van honger was, is 

ook voor voorsiening gemaak na die boekevat  in ons eie 

Kaapse Kareekloof met vier seisoene in een dag. Al die nodige formaliteite is afgehan-

del waarna ons, Denise en Liebrecht (Swannie) Swanepoel, die kamp kommandante vir 

die naweek, die opdrag om ‘n sokkerbal te versier as tema vir die naweek bekend ge-

maak het, met die reëls wat daarmee gepaard gaan vir die kompetisie wat voorlê. 

Saterdag oggend is ons begroet met ‘n swaar bewolkte dag maar was dit aangenaam om 

tussen die woonwaens deur te loop en almal se ontbyte te ruik. Almal het saam gekuier 

soos die oggend aangestap het en toe begin dit reën! 

Saterdag middag het almal hulself besig gehou met algemene kuiertjies, middag slapies 

en kaartspeletjies en natuurlik die versiering van hulle sokkerballe! Om 17:00 is al die 

inskrywings beoordeel deur ons spesiale beoordelaars van die oord naamlik Lucy en 

Deon. Om die waarheid te sê het hulle nie geweet wat om te doen en waarna om te kyk 

nie, aangesien die inskrywings uit die boonste rakke was, maar op die einde van die dag 

het ons die volgende uitslag gehad: 

Jannie en Alet Meyer: Algehele wenner vir die mees kreatiefste en oorspronklikste sok-

ker bal; Hennie en Charmain Swart en hulle span: Beste spangees; en Nico en Lorraine 

Zwartz: 3de prys. 

Saterdag aand om 18:00 het ons die braaivleis vure aangesteek en lekker saam gekuier 

tot laat aand met die reën wat toe nog steeds oneindig val. Die gedagte om “Soccer 

World Cup” te verander na “Swimming Olympics” was ook daar!! 

Sondag oggend het aangebreek maar ons almal het geweet dat ‘n baie suksesvolle 

naweek  amper verby is, en ons almal het saamgetrek in die laer van Wikus, Vlooi, 

Freddie, Cobus en ander om na die Woord van die Here te luister wat deur Oom Johnny 

Visser aan ons gebring is. Psalm 23 het weer met die kragtige woorde van beskerming, 

ons laat besef dat daar net een Here is wat ons te alle tye sal beskerm. 
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Kampkommandante 
vir die naweek was 
Swannie en Denise 



Nou ja, en toe word dit tyd vir die aankondiging van al die skandes deur sekere indi-

vidue gesien deur die oë van ons eie BOETE MEESTER, Wimpie Bierman. Daar was 

sommer ‘n string boetes uitgedeel  wat die lag spiere baie oefening gegee het. Ten laaste 

is die blaps beker hierdie kamp aan Wikus en Tanya toegeken vir ‘n blaps wat hulle 

sekerlik nie lank sal wil onthou nie. Onthou net vol-

gende keer die sleutel. 

Baie dankie vir ‘n suksesvolle naweek. 

Groetnis, Swanie en Denise. 
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Die jonges wat gekamp het, het om-

trent ’n uur geneem  om een gazebo 

op te slaan. 

Die drie wenners 

in eerste plek Jan-

nie en Alet, tweede 

plek die engelse 

groep en derde 

plek .ico en 

Lorraine.. 

Ons jonges het bekend gestaan as 

die “China towners”. 

.ie eers die reën kan die Elands-

randers keer om te braai nie. 

Trevor en Lynette, Hendrik en Edith, Jannie en 

Alet en Mariette en Wimpie ontvang toekennings 

plaatjies. 

Paula dit is mos nou die 

gees. Ek weet net nie of 

die kinders of die groot-

mense dit die meeste 

geniet  het nie. 



 Van die “stoel” 

Hartlike Nuwejaarswense. Mag julle ŉ wonderlike en voorspoedige jaar beleef. 

Soos 2009 verbygesnel het, so het Januarie 2010 gekom en gegaan met ons eerste saam-

trek by Kareekloof vir 2010. Almal sê daar is nog 150 + dae tot die Wêreld sokker 

beker……MAAR….VANAF DIE  GEBIEDSAAMTREK OOR DIE LAASTE  

NAWEEK VAN FEBRUARIE (DIS NOU WANNEER JY DIE ELANDER LEES) IS 

daar  net 10 dae oor voor ons volgende Gholfdag op die 11 Maart 2010 te State Mines. 

HELP ASB …ONS SOEK PRYSE ASOOK ITEMS OM IN DIE DRANK EN 

“DAMES” HAMPERS TE PLAAS! Kontak asb. vir Mike en Mariza!!!! 

Kom ons kyk net nog so entjie vorentoe en dan is daar net 31dae tot ons die Presidente 

saamtrek se Kampkommandante is! Daar is nog baie om te reël, en sonder julle same-

werking, kan ons niks doen nie. Ons gaan spanne by die hek nodig hê, mense om die 

plekke te gaan aan wys, betalings te ontvang, en dan die “klagte kommissie” te beman 

en sorg dat daar omgesien word na die klagtes van Sawa lede (wat ons hoop en vertrou 

minimaal gaan wees.) Dan moet ons beheer oor dagbesoekers toepas om nie in die 

saamtrek gebied in te kom nie, dus moet ons die "boom" beman oor die hele naweek. 

KOM O S WYS SAWA HOE ELA DSRA D SAAM KA  WERK E  DIE 

GROOTSTE “GEES” HET O DER AL DIE SAWA STREKE! – Onthou die streek 

is wat julle van dit maak …bestuur is maar slegs net die “vervoermiddel”.  Nogmaals 

baie dankie vir julle skenkings vir die pannekoek tydens ons gebied saamtrek en bereid-

willigheid om te help bak, ons waardeer dit opreg! 

By ons volgende Streek saamtrek te Malonjeni 20 – 22 Maart gaan ons die geskenkie 

wat ons by die Presidente saamtrek gaan uit handig, verfraai en klaar voorberei. Kom 

kamp asb. saam en help ons asb. 

PRESIDENTE – 1 APRIL TOT 5 APRIL – POTCH DAM 

DIE PRESIDE TE IS SLEGS 9 DAE  A DIE MALO JE I SAAMTREK. O S 

GAA  DIE A DER STREKE WYS HOE ELA DSRA D AS EE  STREEK 

KA  SAAM WERK E  GEES VA G!!!!! O S GAA  BESLIS SPA  E 

I SKRYF VIR DIE KASKAR WEDRE  (BE ODIG 9 PERSO E PER SPA ) 

DIS GROOT PRET!!! KOM O DERSTEU  O S….. DIE OORD IS GEREED 

E  REG OM O S TE O TVA G! 

 Die paaie het maar hier en 

daar soos oral in die land,  “potholes”. Ons het die Vanderbijlpark pad (Boy Louw afrit) 

gery asook die Carletonville ou Potch pad verby Lenasia/Lenz en albei is rybaar maar 

hou maar in die “vinnige baan” solank jy kan op die Lenasia/Lenz pad. Vanaf Piet se 

huis is die afstande maar om te ewe, so tussen 136 tot 140km tot by Potch dam. 
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Ons sal aan julle binnekort die staanplek nommers deur stuur waar ons beplan om te 

staan! 

Staan nou net so tydjie stil en “kyk terug” dis nou na die Presidente… en dan sien julle 

dat ons al in die 4de maand van 2010 is………”scary” nè! 

Nog is dit einde niet. Voorstelle vir Streek en Gebied en sommer ook Nasionale 

Meriete/toekennings, moet ingehandig word NIE LATER AS VRYDAG DIE 9 

APRIL, om by ons Streek vergadering wat die naweek na die Presidente plaasvind (10 

April), te kan bespreek word om sodoende al die voorstelle te kan meet aan die voorge-

legde reëls en regulasies vir goedkeuring. Ons MOET reeds by die volgende Gebieds-

vergadering die voorstelle indien wat op 20 April plaasvind. SOU ONS NIE DIT HIER 

INDIEN NIE (KLAAR GOEDGEKEUR DEUR STREEKBESTUUR) IS DIT TE 

LAAT!!! DAAR IS NIE WEER ‘N GELEENTHEID BEHALWE VIR NASIONALE 

TOEKENNINGS NIE!!!! 

ALGEMEEN 

Nou eers kan ons tot “ruste” kom, maar ook nie vir lank nie want nominasies vir die 

volgende Streek Bestuur moet benoem word ens. Dis nou hier waar ek as Voorsitter 

gaan halt roep. Ek is nie weer verkiesbaar nie, en na die komende AJV sal ek en 

Lorraine ook Elandsrand groet. Ons sal dan oorplaas na ŉ Streek in Pretoria omgewing. 

Meer hieroor later. 

Baie dankie aan my Skepper vir die geleentheid om ŉ nuwe jaar weer te betree met al sy 

unieke uitdagings en wonderwerke. Dankie vir julle om Elandsrand se lede as ons 

vriende te beskou. Baie dankie Edith dat jy ons uithelp met die Sekretaris werk, jy bly ŉ 

staatmaker. 

Daar is so baie wonderlike mense in die Streek en weet julle sal die regte persoon vir die 

regte pos verkies. 

Die Data stelsel is nou in plek, en is werkend. Die lede se saamtrek inligting kom maar 

traag in, en is ŉ enorme werk om dit in te lees. Asb. help my en bring vir my julle saam-

trek inligting (en sommer baie dankie vir die wat dit alreeds ingedien het). My tyd raak 

beperk, en ek wil bitter graag almal se data ingevoer kry voordat ek die stelsel oor-

handig – wat ook my en Lorraine se afskeidsgeskenk aan Elandsrand sal wees. 

 

Bou saam aan Elandsrand en hou dit een van SAWA se Elite Streke……….julle 

kan!!!!!!!!!!!! 

Met al ons liefde 

Nico en Lorraine 

 



Voorsitter: 
Nico Zwarts 
Bunting Place 19 
Rooihuiskraal 
Pretoria 
Sel: 082 824 2740 
Email:niclorr@mweb.co.za 
 

Ondervoorsitter: 
Piet van Staden 
McBride Straat 89 
Brackenhurst 
Alberton  
Tel:011 867 5327 
Sel: 082 469 5363 
Email: BarendVS@Nedbank.co.za 
 

Penningmeester: 
Jannie Meyer 
89 Kritzinger weg 
Verwoerdpark 
Alberton 
Tel: 011 907 3212 (w) 
Sel: 082 462 7615 
Email:                                
janniemeyer@vodamail.co.za 
 

Sekretaresse: 
Edith Bohnen 
88 McBride straat 
Brackenhurst 
Tel:011 876 2310 (w) 
Sel: 082 545 5473 
Emai: edith.bohnen@murrob.com 

Skakelbeampte: 
Mariza Jennings 
9 Villa Romano, Edgar STR 
Beyerspark 
Boksburg 
Tel:011 918 4108 
Sel:083 388 5135 
Email:mariza.jennings@kwe.co.za 
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Elandsrand Bestuur 2009/10 



.Dagsê alle Elandsranders. 

Daar lê nog ’n jaar op sy rug en is ons al aan die einde van 

die tweede maand. Ek vertrou almal het ’n aangename 

rustyd  beleef tydens die feestyd. Ek is bly om te hoor dat 

almal wat die voorreg gehad het om met vakansie te kon 

gaan darem veilig terug gekeer het. 

Die jaar het sommer met ’n groot skoot afgeskiet en het ons dan ook al ons eerste kamp 

agter die rug. Daar lê vir ons nog groot dinge voor vir die eerste helfte van die jaar, nl. 

die gholfdag wat sommer al die 11de Maart plaasvind.  Onthou hierdie is ons enigste 

fondsinsameling vir die jaar daarom het ons ieder en elkeen se hulp nodig. Dan is daar 

natuurlik die Presidente wat ons die kampkommandante gaan wees, julle weet dat ons 

julle almal daar nodig gaan hê, so ons vra daar ook asseblief almal se samewerking 

Soos julle al weet het Lettie bedank as sekretaresse en is ons bly om vir Edith welkom 

te heet op die bestuur. Sy was nog altyd ’n steunpilaar en ons weet ons kan die verkeerd  

gaan met haar daar nie. Ons innige simpatie aan Nick en Marie met die afsterwe van 

Nicolene, asook met Rina met die afsterwe van haar Pa en skoonsuster en ook met Viv 

en Miems met die afsterwe van hul kleinkind en dan ook met Piet met die afsterwe van 

sy suster.  

Geluk aan al die kinders wat presteer het op skool en wat dan ook geslaag het en dan 

ook baie geluk aan ons studente met hulle prestasies. 

Ek wil graag weereens dankie sê vir die bydrae wat ek kry en vra dan ook dat dit nie sal 

ophou nie en dat ek nog meer bydraes van die lede sal kry. 

Graag wil ek hoor of daar enige lid is wat sou belangstel om te help met die Elander of 

om die Elander te bedryf, met my betrokkenheid by die Sawanant en die beoordeling 

van die nuusbriewe kan die Elander nie in aanmerking kom vir enige toekennings nie. 

Ek sal steeds help waar nodig.  

Gaan besoek gerus ons web by www.sawa.org.za (maak dit miskien sommer jou tuis-

blad) en sien hoeveel nuus daar is. Hierdie uitgawe van die Elander sal dan ook op die 

web geplaas word. 

Hoofkantoor het hierdie jaar ook weer ’n fondsinsamelings projek. Hierdie keer gaan 

hulle ’n 42” grootskerm TV uitloot. Die kaartjies kos R20-00 en is beskikbaar by Nico. 

Groetnis  

Alet Meyer. 
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Onthou asseblief om vir ons pryse 
te bring vir die gholfdag, asook 
items vir die mans en dames ham-
pers wat ons gaan uitloot. 



RESEP VIR DIE UITGAWE. 

Pap Frikkadelle 
Stywe Pap 
'n Blikkie Heelpit Mielies 

30 g Margarien 

Bestanddele Sous 

2 Uie 
500 g Tamaties 

1 Pakkie Groentesop 

Sout en Peper 

Voeg mielies en botter by pap en meng goed.  Vorm Frikkadelle en plaas in ges-

meerde oondpan. 

Sous 

Sny uie in skywe en kap tamaties grof.   Braai uie in olie.  Voeg tamaties by en kook 
vir 7 minute.   Maak pakkie sop aan soos voorgeskryf.   Voeg sop by en kook vir nog 

7 minute.   Gooi sous oor frikkadelle.   Bak in matige oond vir 20 minute. 

Wenk 

Sterk gerasperde kaas kan oor die frikkadelle gestrooi word net voordat dit ge-

bak word. 

 
Bron: Die Knoop resepte. 

RAAI-RAAI. 

 

 

Die eerste persoon wat reg kan raai wie se 

hand hierdie is, kan ’n prys wen. 

Bl. 18 Elander Februarie 2010 

Bladsy geborg deur Willie Oudbier 



VERJAARSDAE 

Februarie 2010 

Braam Human            01/02 

Eugene Coetzee          06/02 

Inge Hauptfleisch       06/02 

Nico Zwarts               20/02 

Jessica Compaan        28/02 

 

Maart 2010 

Japie van Deventer                   01/03 

Zelda Compaan                        06/03 

Freddie McCrate                      06/03 

Piet Pretorius                           10/03 

Rudi Rudolph                          13/03 

Joranie Wolmarans                  17/03 

Lettie Myburg                          20/03 

Swannie Swanepoel                 22/03 

Frans Oosthuizen                     24/03 

Mariette Bierman                     27/03 

 

April 2010 

Etienne Myburg             12/04 

Alet Meyer                     24/04 
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Lief en leed. 

Welkom terug aan almal, hoop julle het heerlik gerus. 

Geluk aan al die kinders met hulle prestasies. 

Baie geluk aan almal wat verjaar in hierdie uitgawe. 

Ons hoor Lettie en Izak se dogter gaan trou, sterkte vir die voorbereidings. 

Rina Retief se skoonsuster en Pa is einde 2009 oorlede, ons innige simpatie met jou. 

Ons innige simpatie aan Nick en Marie met die afsterwe van Nicolene, sy was ook lank 

in die hospitaal, ons dink aan julle. 

Viv en Miems se kleinkind is in Desember oorlede, ons innige simpatie met julle. 

Oom Jannie was in die hospitaal,  ons verneem dit gaan nie so goed met hom nie, tannie 

Doreen jy moet hom mooi oppas. 

Piet van Staden se suster is oorlede in Desember, alle simpatie vir jou. 

Rina Retief se kanker het versprei en sy is nou terminaal. Rina ons bid vir jou. 
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TE KOOP. 

Venter boswa 2004 model vir R25 000-00,        Wilk Ruby R25 000-00 

Kontak Piet by 083 282 1002 

BOK KOP 

Elandsrand besit ’n bok kop, maar op hierdie stadium het ons nie plek om dit 

te stoor nie, as iemand belangstel om dit oor te neem kontak asseblief die 

bestuur. 

Dankie, aan al die Sawanante. 

Jammer, dat hierdie skrywe nie betyds was vir die laaste uitgawe van die jaar nie. Ek wil 

net graag dankie sê aan al die Elandsranders. Dankie dat julle Saterdag 14 November 

2009 tyd gemaak het om my en die kinders by te staan in ’n tyd van groot droefheid. 

Dankie, vir die huldeblyk asook die erewag wat julle vir Hennie as laaste gedagtenis 

gegee het. Dankie vir al die eetgoed wat julle verskaf het na die diens asook vir al die 

telefoon oproepe, SMS’e en eposse. Julle moet net weet dat dit alles bygedra het om die 

pyn te verlig. Dankie, ook aan dagbestuur en al die Sawanante wat vanaf die NUB uit-

gekom het vir die diens. Vir al die gebiedsvoorsitters wat gebel en eposse gestuur het, 

dankie, Hennie was waarlik ’n groot gees onder al sy familie en vriende.  

Ons sal hom oral soek en altyd mis. 

Rina, kinders en kleinkinders. 
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PRESIDE�TE 2010 
Soos julle alreeds by verskeie geleenthede gehoor het tree ons hierdie jaar 

op as kampkommandante by die Presidente. Ons wil graag ’n beroep op 

ieder en elkeen maak om asseblief saam met ons te kom kamp. Ons het 

julle hulp nodig met onder andere, hulp by die hek, aanwys van plekke, 

klagtes uit te sorteer ens. 

Die Presidente vind plaas die naweek van die 2 tot 5 April, te 

Potchefstroom dam.  

Die Senior burger saamtrek begin reeds op Sondag 28 Maart en staan on-

der leiding van ons president Nico Spaumer. 

Tariewe is soos volg. 

28 Maart tot 31 Maart  -  R105-00 per nag. 

1 April tot 5 April  -  R490-00. 

Daar sal dan ook weer die Saterdag oggend kermis gehou word en 

natuurlik die hoogtepunt van die naweek sal natuurlik weer die kaskar 

wedren wees. Diegene wat nie weet nie, vra maar vir almal wat laas jaar 

daar was, hoeveel pret ons gehad het. Saterdag aand gaan daar iets nuuts 

aangebied word naamlik “SAWA het talent” met ’n beoordelaar. Enige 

persoon is welkom om in te skryf, of jy wil sing of dans of ’n instrument 

bespeel of wat jy ook al dink talent is 

�OORDELIKE PRESIDE�TE 

Hierdie saamtrek vind plaas die naweek van 19 en 20 Junie 2010 en word 

gehou te Panorama-oord by Graskop. Die naweek tarief beloop R320-00. 

Sou jy van die Maandag of vir gaan staan sal die tarief    R150-00 per nag 

beloop. Aangesien slegs ’n beperkte aantal staanplekke beskikbaar is, sal 

daar ’n staanplek toegeken word op eerste bespreek en betaal basis. 
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LIEWER LAAT AS NOOIT!! 

 

Liewe Elandsranders,  
 
Ons droom seker almal van ‘n perfekte lewe, en die meeste van ons is 
bevoorreg om baie na daaraan te wees, maar soms beleef mens maar ‘n 
bietjie winter dae of maande. Ewe skielik voel dit of jy by niks of niemand 
meer uitkom nie en dit pla jou ook nie regtig nie, want dit pas jou! 
Nouja ek was deur so ‘n bietjie winter en deur al die tyd was al ons vriende 
in Elandsrand maar daar vir my – met ‘n boodskappie, ‘n besoekie, ‘n blom-
metjie  en ‘n gedagtetjie.  
 
Ek is baie bly om te kan sệ dat my rugoperasie ‘n sukses was en ek is veral 
dankbaar teenoor my Here dat Hy my hierdeur gedra het.  
Vir Nico en Lorraine wat my in die hospitaal kom besoek het en namens 
Elandsrand blomme gebring het, baie baie dankie aan julle almal, dit het vir 
my baie beteken. 
 
Laat ons altyd daar wees vir iemand wat ons nodig het, al lyk dit nie so nie, 
dit word waardeer wanneer iemand jou ondersteun. 
 
Nogmaals dankie aan almal! 
Liefde 
 
Joranie Wolmarans 

Vir die wat vergeet het hoe hulle lyk. 
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